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Abstract—Analysis of the Level of Customer 

Satisfaction Against Winro Website At PT. Indotirta 

Sriwijaya Perkasa analyzed by using method of 

Webqual and Chi-Square. PT. Indotirta Sriwijaya 

Perkasa is a company engaged in the production and 

distribution of mineral water and ice crystals. PT. 

Indotirta Sriwijaya Perkasa in winning the 

competition and marketing its products. PT. Indotirta 

Sriwijaya Perkasa already using the media website in 

marketing its products. The purpose of this study to 

determine the level of customer satisfaction on winro 

website at PT. Indotirta Sriwijaya Perkasa. The 

results show that customers are satisfied with the 

winro website. As an effort to improve the quality of 

the website then should the information residing 

within the website can be updated continuously. 

 

Intisari— Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Website Winro Pada PT. Indotirta 

Sriwijaya Perkasa yang dianalisa dengan 

menggunakan metode Webqual dan Chi-Square. PT. 

Indotirta Sriwijaya Perkasa  merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang produksi dan 

mendistribusikan air mineral dan kristal es. PT. 

Indotirta Sriwijaya Perkasa dalam  memenangkan 

persaingan dan memasarkan produknya. PT. 

Indotirta Sriwijaya Perkasa sudah menggunakan 

media website dalam memasarkan produknya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap website winro pada 

PT. Indotirta Sriwijaya Perkasa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas 

terhadap website winro. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas website tersebut maka 

hendaknya informasi yang berada didalam website 

tersebut bisa diperbaharui terus menerus. 

 

Kata Kunci— Kepuasan Pelanggan, Webqual, Chi-

Square, PT. Inditirta Sriwijaya Perkasa 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi di bidang informasi 

yang begitu pesat seperti saat ini mendorong setiap 

instansi atau perusahaan untuk tetap mengikuti 

perkembangannya, terutama berkenaan dengan 

perkembangan teknologi informasi yang ada 

hubungannya dengan kegiatan perusahaan tersebut. 

Diiringi dengan perkembangan komputer yang tidak 

kalah pesatnya, sehingga perusahaan, instansi, 

badan usaha perorangan tidak bisa jauh dari 

kemajuan teknologi tersebut untuk meningkatkan 

usahanya terutama pada bidang bisnis yang 

dijalankan. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan 

dalam kegiatan perusahaan untuk meningkatkan 

kegiatan usahanya yaitu internet. Internet adalah 

seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama 

lain. Beberapa komputer- komputer dalam jaringan 

ini menyimpan file, seperti halaman web, yang 

dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer [1]. 

Website atau disingkat web adalah sekumpulan 

halaman yang terdiri dari beberapa laman yang 

berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, 

gambar, animasi yang disediakan melalui jalur 

internet sehingga dapat diakses dari seluruh dunia. 

Website atau Situs web biasa menyebutnya dengan 

situs atau hanya web saja adalah kumpulan dari 

beberapa halaman yang mempunyai topik yang 
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saling terkait didalamnya terdapat unsur-unsur teks, 

gambar, video, atau berkas lainnya yang tersimpan 

dalam sebuah komputer server yang dapat diakses 

melalui jaringan internet [2]. 

 Internet menyediakan berbagai fungsi dan fasilitas 

yang dapat digunakan sebagai suatu media 

informasi dan komunikasi yang sangat canggih. 

melalui internet semua orang dapat berkomunikasi 

dengan orang lain yang berada diberbagai belahan 

dunia serta dapat memperoleh dan menyampaikan 

berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan 

dimana saja. Kini dengan hadirnya internet, 

manusia dapat melakukan bisnis dengan mudah dan 

suatu kegiatan pemasaran produk dapat dilakukan 

dengan secara online melalui sebuah website. PT. 

Indotirta Sriwijaya Perkasa merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 

air minum kesehatan dengan merk produknya 

adalah winro. PT. Indotirta Sriwijaya Perkasa 

berlokasi di Jl. Angkatan 45, RT 001 / RW 002 

kelurahan gunung ibul barat, kecamatan prabumulih 

timur, kota prabumulih, sumatera selatan. dalam 

melakukan kegiatannya, PT. Indotirta Sriwijaya 

Perkasa  sudah menggunakan media website untuk 

proses promosi, pemasaran dan memperkenalkan 

produk yang dijual kepada para pelanggan dan 

masyarakat luas. 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dimana 

penelitian ini menggambarkan keadaan sebenarnya 

untuk kemudian dilakukan analisa. keadaan yang 

sebenarnya yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah penelitian tentang tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap website winropada PT. Indo 

tirta Sriwijaya Perkasa. 

 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Pengamatan (Observasi) 

Melalui metode ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap 

penggunaan website winro oleh pelanggan PT. 

Indo tirta Sriwijaya Perkasa. 

2. Merancang alat ukur (kuesioner) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan penulis untuk mendapatkan 

keterangan secara tertulis. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu suatu penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, informasi dan keterangan 

melalui buku-buku dan majalah secara teoritis 

ilmiah ada hubungannya dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

2.2 Metode Analisis 

WEBQUAL merupakan salah satu metode 

pengukuran kualitas website yang dikembangkan 

oleh Stuart Barnes dan Richard Vidgen. 

WEBQUAL berdasar pada konsep Quality 

Function Deployment (QFD) yaitusuatu proses 

yang berdasarpada “voice of customer” dalam 

pengembangan dan implementasi suatu produk 

atau jasa. Dari konsep QFD tersebut, WEBQUAL 

disusun berdasar pada persepsi pengguna akhir 

(end user) terhadap suatu website[3]. Dimensi–

dimensi WebQual terdiri dari sebagai berikut : 

1. Kualitas Penggunaan (Usability) 

Meliputi kemudahan untuk dipelajari, 

dimengerti, ditelusuri, dan kemudahan 

untuk digunakan, sangat menarik, 

menampilkan bentuk visual yang 

menyenangkan, memiliki kopetensi yang 

baik, memberikan pengalaman baru yang 

sangat menyenangkan. 

2. Kualitas Informasi (Information Quality) 

 Kualitas Informasi meliputi hal  –hal seperti 

informasi yang akurat, informasi yang bisa 

dipercaya, informasi yang uptodate terbaru, 

informasi yang sesuai dengan topik bahasan, 

informasi yang mudah dimengerti, informasi 

yang sangat detail, dan informasi yang 

disajikan dalam format desain yang sesuai. 

3. Interaksi Pelayanan (Service Interaction) 

Meliputi kemampuan memberi rasa aman 

saat transaksi, memiliki reputasi yang bagus, 

memudahkan komunikasi,menciptakan 

emosional yang lebih personal, memiliki. 

Kepercayaan dalam menyimpan informasi 

pribadi pengguna, mampu menciptakan 

komunitas yang lebih spesifik, mampu 
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memberi keyakinan bahwa janji yang 

disampaikan akan ditepati. 

Metode chisquare adalah pengujian 

hipotesis mengenai perbandingan antara 

frekuensi observasi atau yang benar-benar 

terjadi (fo) dengan frekuensi harapan atau 

ekspentasi (fh) yang didasarkan atas 

hipotesis tertentu. 

Rumus :𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan :𝑥2 : Chi Square 

fo : Frekuensi yang diperoleh dari observasi 

fh :Frekuensi data yang diharapkan secara 

teoritis. 

 

2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

“Instrumen yang valid berarti instrument 

tersebut dapat mengukur apa  yang  seharusnya 

diukur.  Instrumen  yang  valid berarti alat ukur 

yang  digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid”[4]. “Instrumen yang reliable 

adalah instument yang  bila digunakan beberapa  

kali  untuk mengukur obyek  yang  sama,  akan 

menghasilkan  data  yang  sama.  Alat ukur panjang 

dari karet adalah contoh instrument yang tidak 

reliable/ konsisten. Teknik penghitungan koefisien 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Penghitungan 

reliabilitas ini mengasumsikan skor-skor hasil 

pengukuran berdistribusi normal”[5]. Validitas 

berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian 

menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian 

terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas 

adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan 

sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu 

mengukur apa yang diukur[6]. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah,  atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut[7]. Suatu tes dapat dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 

ukur yang  tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya 

pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah.Sisi lain dari pengertian validitas 

adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat 

ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya 

dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti 

kecermatan disini adalah dapat mendeteksi 

perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut 

yang diukurnya. 

 

Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner, 

dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan 

validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang 

disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara 

faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). 

Pengukuran validitas faktor ini dengan cara 

mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan 

item dalam satu faktor) dengan skor total faktor 

(total keseluruhan faktor). 

 

2.3 Likert’s Summated Rating 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik 

yang umum digunakan dalam kuesioner, dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan 

dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil 

dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu 

laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu 

menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, 

responden menentukan tingkat persetujuan mereka 

terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah 

satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan 

lima pilihan skala dengan format seperti: 

 

Tabel 1. Pengukuran Skala Likert 

 

5 SangatPuas 

4 Puas 

3 CukupPuas 

2 TidakPuas 

1 Sangat Tidak Puas 

 

Penulis kuesioner harus memutuskan apakah 

memasukkan titik tengah atau tidak sesuai dengan 



JIK, VOL. 8, No. 2, Desember 2017  21 

 

Analisis Tingkat Kepuasan …....      ISSN 2089-4384 

pernyataan yang diberikan kepada responden[8]. 

Meskipun penggunaan respon kategori tengah tidak 

mempengaruhi reliabilitas dan validitas dalam 

penelitian ini, namun direkomendasikan bahwa 

penilaian. Pengembang kuesioner untuk 

memasukkan alternative tengah. Ahli lain bahwa 

menyediakan kategori tengah memungkinkan 

responden untuk menunjukkan respon yang netral 

dan lebih diskriminatif dalam respon mereka, 

membuat nilai skala yang lebih handal dan skala 

yang lebih disukai oleh responden. 

 

2.4 Statistikal Product and Service Solutions 

(SPSS) 

SPSS atau Statistical Product and Service 

Solution merupakan program aplikasi yang 

digunakan untuk penghitungan statistik dengan 

menggunakan komputer. Kelebihan program ini 

adalah kita dapat melakukan secara cepat semua 

perhitungan statistik dari yang sederhana sampai 

yang rumit sekalipun, yang jika dilakukan secara 

manual akan memakan waktu lebih lama[9].Cara 

kerjanya sederhana, yaitu data yang anda input oleh 

SPSS akan dianalisis dengan suatu paket analisis. 

Menyediakan akses data, persiapan dan manajemen 

data, analisis data dan pelaporan. SPSS merupakan 

perangkat lunak yang paling banyak dipakai karena 

tampilannya user friendly dan merupakan terobosan 

baru berkaitan dengan perkembangan teknologi 

informasi, khususnya dalam e-bussiness. SPSS 

didukung oleh OLAP (Online Analytical Processing) 

yang akan memudahkan dalam pemecahan 

pengolahan dan akses data dari berbagai perangkat 

lunak yang lain, seperti Microsoft Excel atau 

Notepad. 

 

2.5 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pelanggan Resmi Winro Khususnya Kota 

Prabumulih dan sekitarnya bulan Juli tahun 2017 

jumlah populasi. Jumlah populasi dalam penelitian 

ini adalah 178 orang. Populasi Adalah seluruh 

subyek penelitian[10].  Populasi ialah gabungan 

dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, 

atau orang yang memilki karakteristik yang serupa 

yang menjadi pusat semesta penelitian[11]. 

2.6 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi[12]. 

2.7 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan metode Non Probability Sampling, 

yaitu semua elemen dalam populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel. 

2.8 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah adalah penjelasan 

sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek 

permasalahan kita. Kerangka berpikir iini disusun 

dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka 

berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita 

dalam merumuskan hipotesis. 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Dan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap website winro pada PT. Indotirta Sriwijaya 

Perkasa maka penulis menggunakan  uji chi square 

dalam pengolahan data kuisioner menggunakan 

SPSS 22. 

Uji chi square adalah pengujian hipotesis 

mengenai perbandingan antara frekuensi observasi 

atau yang benar-benar terjadi (fo) dengan frekuensi 
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harapan atau ekspentasi (fh) yang didasarkan atas 

hipotesis tertentu. 

Rumus :𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan :𝑥2 : Chi Square 

fo   :Frekuensi yang diperolehdariobservasi 

fh :Frekuensi data yang diharapkan secara 

teoritis 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji validitas dan reliabilitas adalah 

sebuah uji untuk menentukan apakah data atau 

pertanyaan tersebut valid dan reliable. Sebuah data 

bias dikatakan valid dan reliable apabila hasil uji 

tersebut lebih dari(0,6) dan apabila hasil uji tersebut 

kurang dari(0,6) maka data tersebut tidak valid dan 

tidak reliable. 

Tabel 2 Hasil uji validitas dan reliabilitas 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,949 14 

 

 

Berdasarkan hasil data diatas, maka dapat 

dilihat cronbach’s alpha berjumlah (0,949), maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut (>0,6) jadi 

data tersebut valid dan reliable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Data hasil uji validitas dan reliabilitas 

pertanyaan 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Varian

ce if 

Item 

Delete

d 

Correc

ted 

Item-

Total 

Correl

ation 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

pertanyaan1 53,57 22,585 ,620 ,948 

pertanyaan2 53,59 22,290 ,679 ,947 

pertanyaan3 53,61 22,308 ,666 ,947 

pertanyaan4 53,70 22,504 ,607 ,949 

pertanyaan5 53,81 21,908 ,759 ,944 

pertanyaan6 54,82 21,586 ,840 ,942 

pertanyaan7 54,90 21,731 ,853 ,942 

pertanyaan8 54,90 21,372 ,811 ,943 

pertanyaan9 54,03 23,111 ,647 ,947 

pertanyaan10 53,92 21,848 ,844 ,942 

pertanyaan11 53,98 22,044 ,804 ,943 

pertanyaan12 53,89 21,785 ,831 ,943 

pertanyaan13 54,02 22,966 ,671 ,947 

pertanyaan14 
54,00 22,831 ,676 ,947 

 

 

Dari perolehan data diatas, hasil dari semua uji 

pertanyaan > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa 

semua pertanyaan tersebut valid dan reliable. 

3.1 HasilUji-Chi Square 

Analisis Chi Square digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, bila 

datanya berbentuk diskrit atau nominal. 

Rumus dasar Chi Square yang digunakan adalah : 

 

Rumus : 𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan : 𝑥2 : Chi Square 

fo : Frekuensi yang diperoleh dari observasi 

fh : Frekuensi data yang diharapkan secara teoritis 

 

Uji chi square merupakan salah satu analisis 

statistik yang banyak digunakan dalam pengujian 

hipotesis. 

Hasil chi-square adalah sebuah uji untuk 

menentukan kesignifikan antara baris dan kolom. 

Sebuah data bisa dikatakan signifikan ataupun tidak 

apabila hasil uji asymp.sig tersebut lebih dari 
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(>0,05), maka hasil data tersebut tidak signifikan 

antara baris dan kolom dan apabila hasil uji 

asymp.sig tersebut (<0,05), maka hasil data tersebut 

signifikan antara baris dan kolom. 

3.2 Hasil Uji Chi-Square Berdasarkan Kualitas 

Pengguna 

Tabel 3. Data hasil uji chi-square berdasarkan 

kualitas pengguna 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value D

f 

Asy

mp. 

Sig. 

(2-

sided

) 

Exa

ct 

Sig. 

(2-

side

d) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson 

Chi-Square 

15,337a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 

13,547 1 ,000   

Likelihood 

Ratio 

18,044 1 ,000   

Fisher's 

Exact Test 

   ,000 ,000 

Linear-by-

Linear 

Association 

15,167 1 ,000   

N of Valid 

Cases 

90     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is 10,31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Dari hasil perolehan data diatas, pada bagian 

pearson chi –square terlihat nilai asymp.sig sebesar 

(0,00<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima, yang artinya “Terdapat hubungan yang 

signifikan antara kualitas website dengan tingkat 

kepuasan. Hal ini dapat diartikan pula kualitas 

website mempunyai korelasi dengan tingkat 

kepuasan yang diperolehnya. 

3.3 Hasil Uji Chi-Square Berdasarkan Kualitas 

Informasi 

Tabel 4. Data hasil uji chi-square berdasarkan kualitas 

informasi 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asy

mp. 

Sig. 

(2-

side

d) 

Exa

ct 

Sig. 

(2-

side

d) 

Exa

ct 

Sig. 

(1-

side

d) 

Pearson Chi-

Square 

26,900a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 

24,111 1 ,000   

Likelihood Ratio 28,970 1 ,000   

Fisher's Exact 

Test 

   ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

26,601 1 ,000   

N of Valid Cases 

90     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 6,61. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Dari hasilperolehan data diatas, pada bagian 

pearson chi –square terlihat nilai asymp.sig sebesar 

(0,00<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima, yang artinya “Terdapat hubungan yang 

signifikan antara kualitas website dengan tingkat 

kepuasan. Hal ini dapat diartikan pula kualitas 

website mempunyai korelasi dengan tingkat 

kepuasan yang diperolehnya. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Hasil Uji Chi-Square Berdasarkan Interaksi 

Pelayanan 
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Tabel 5. Data hasil uji chi-square 

berdasarkan interaksi pelayanan 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asy

mp. 

Sig. 

(2-

sided

) 

Exa

ct 

Sig. 

(2-

side

d) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

76,907a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 

72,605 1 ,000   

Likelihood 

Ratio 

88,917 1 ,000   

Fisher's Exact 

Test 
   ,000 ,000 

Linear-by-

Linear 

Association 

76,053 1 ,000   

N of Valid 

Cases 

90     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 8,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Dari hasil perolehan data diatas nilai asymp. 

Sig menunjukan angka 0,00 maka dapat 

disimpulkan menerima Ho (puas) dan menolak Ha 

(tidak puas). 

 

Tabel 6. Hasil Penelitian 

 

7 Infor

masi 

yang 

bisa 

diperc

aya 

0 28 6

2 

0 0 3,3 Cukup 

Puas 

8 Infor

masi 

yang 

tepat 

waktu 

/ up to 

date 

3 22 6

5 

0 0 3,3 Cukup 

Puas 

9 Infor

masi 

yang 

mudah 

dimen

gerti 

16 74 0 0 0 4,1  Puas 

DIMENSI SERVICE INTERACTION 

10 Keper

cayaan 

menyi

mpan 

inform

asi 

26 64 0 0 0 4,2 Puas 

11 Muda

h 

berko

munik

asi 

22 67 1 0 0 4,2 Puas 

KEPUASAN PENGGUNA 

12 Rasa 

suka 

denga

n 

websit

e 

2

9 

61 0 0 0 4,3 Puas 

13 Websit

e 

diakse

s 

denga

n cepat 

1

7 

73 0 0 0 4,1 PUAS 

14 Kemu

dahan 

menga

kses 

1

9 

71 0 0 0 4,2 PUAS 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis 

yang telah dilakukan mengenai pengukuran kualitas 

website dengan menggunakan metode webqual dan 

perhitungan skala likert serta chi square dapat 

disimpulkan mengenai hal-hal sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

website winro pada PT. Indotirta 

Sriwijaya Perkasa adalah dimensi 

usability, information quality, dan 

service interaction. 

2. Pelanggan merasa puas terhadap 

kualitas website winro. 

5. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa 

saran yang dapat disampaikan kepada para 

pengelolah website winro yang menjadi objek 

dalam  penelitian ini khususnya dan juga bagi 

semua pengelolah website sebuah perusahaaan 

ataupun sejenisnya pada umumnya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya pengelolah website lebih 

memperhatikan dan meningkatkan kualitas 

dari informasi yang disampaikan kepada 

para pengguna website agar para pengguna 

atau para pelanggan tidak mudah merasa 

bosan atau jenuh saat mengunjungi website 

tersebut. 

2. Analisis tingkat kepuasan ini alangkah 

baiknya jika dilanjutkan dengan cara 

membandingkan  hasil kepuasan  tahun ini 

dengan tahun-tahun berikutnya seiring 

dengan perubahan yang dilakukan sehingga 

pengelola website winro pada PT. Indotirta 

Sriwijaya Perkasa dapat terus memperbaiki 

kualitas website winro. 
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